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Kolejny ciekawy temat...

Książka - tylko papierowa?

Każdy z nas wie,
jak wygląda nasza
nieodłączna
książka. Czytamy
je przecież w
szkole, czasem
też dla
przyjemności. Dla
większości ludzi
czytanie książek
jest świetne na
nudę, ale nie
zawsze mamy
miejsce w torbie
na ciężką i
zajmującą miejsce

książkę. Przez to
wiele osób
rezygnuje z
zabierania książek
poza dom i
właśnie po to
powstały
alternatywy
książek. Nie
telefony, ale e-
booki oraz
audiobooki. E-
book to
elektroniczna
wersja naszych
ulubionych

książek, które
można zabrać ze
sobą wszędzie,
nawet jeśli mamy
mało miejsca w
torbie lub plecaku.
Czytnik e-booków
to małe
urządzenie, które
może pomieścić
wiele lektur i czyta
się na nim
wygodniej,
zwłaszcza w
podróży.
Natomiast

audiobook jest
świetnym
rozwiązaniem
podczas długich
podróży
samochodem oraz
dla ludzi, którzy
nie potrafią
nauczyć się
płynnie czytać,
ponieważ możemy
poznawać fabułę
książki bez utraty
skupienia.
Audiobooki są też
niestety

wykorzystywane
zamiast czytania
lektur szkolnych,
ale naszym
zdaniem
wszystkie sposoby
poznawania
książek są dobre,
trzeba tylko
wybrać
odpowiedni dla
siebie.

Anna Pelak i Alicja
Fijołek
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Szkoła przyszłości...
Jak powinna wyglądać?

Czy leworęczni 
mają łatwe życie?

Po reformie
szkolnictwa w
2017 w szkole
uczą rzeczy
niepotrzebnych
do życia, a w
liceach
uczniowie uczą
się w
przeludnionych
klasach.
Dlatego
chcemy w tym
artykule
przedstawić, jak
naszym
zdaniem
powinna
wyglądać
szkoła
przyszłości. Po
pierwsze,
powinno być
mniej zadań
domowych,
ponieważ
uczniowie
powinni mieć
czas wolny i
wolne

weekendy, by
mózg też mógł
odpocząć. Po
drugie, kraje:
Szwecja,
Finlandia i
Norwegia
poszły po
rozum do głowy
i wprowadziły
bezstresowy
system
edukacji, który
zdaniem wielu 
naukowców jest
najlepszym
obecnie
systemem, w
którym
niedostający
zadań
domowych
uczniowie (nie
uczący się tylko
dla ocen) uczą
się tylko dla
siebie i coś
faktycznie ze
szkoły
wynoszą.

Po trzecie,
ważne jest
wprowadzenie
laptopów lub
tabletów dla
uczniów, bo nie
oszukując się,
każdy wie, że
pisanie ręczne
już „wychodzi z
mody”, a
większość
rzeczy się
drukuje już na
papierze. To
jedne z wielu
podstawowych
zmian jakie
można, a nawet
trzeba
wprowadzić do
szkoły.

Maciej
Makowski i
Jakub
Lewandowski

Większość
populacji
głównie
posługują się
prawą ręką,
jednak istnieją
na świecie
jednostki, które
są leworęczne.
W tym artykule
porównamy
życie
praworęcznych i
leworęcznych.
Po pierwsze -
jedzenie. Gdy
idziemy do
restauracji, to
zazwyczaj
sztućce są
ustawione jak
dla
praworęcznych.
Jest to irytujące,
ponieważ za
każdym razem
trzeba sobie
przełożyć.
Kolejnym

denerwującym
aspektem jest
to, gdy masz
praworęcznego
kolegę. Kiedy
siedzicie obok
siebie, to
zderzacie się
łokciami.
Jedynym
rozwiązaniem
tego problemu
jest, aby
leworęczna
osoba siadała
po lewej stronie.
Jednym z
większych
problemów jest
to, że
leworęczni mają
problem z
korzystaniem z
prostych
przyrządów
domowych. Na
przykład takie
niepozorne
nożyczki

stanowią
prawdziwy
horror dla
leworęcznych.
Wycinanie
stanowi dla nich
trudność. Na
szczęście
wymyślono
nożyczki
specjalnie dla
nich.
Podsumowując,
życie
leworęcznych
nie jest łatwe ze
względu na
wymienione
sytuacje, ale w
życiu zawsze
trzeba widzieć
plusy.

leworęczna
Milena
Kaczmarek i
praworęczna
Emilia Łagun

Tablety na lekcji?

Prawa czy lewa?
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Nadeszły czasy,
kiedy,
powiedzmy
szczerze,
praktycznie nie
ma już ludzi,
którzy nie
posiadają
telefonu,
komputera, czy
tableta. Te
urządzenia
kontrolują nasze
życie na
każdym kroku.
Chcesz dostać
prezent z
„Fortnite”? Daj
numer telefonu.
Chcesz polubić
czyjś post? Daj
numer. Chcesz
udostępnić
komuś swoje
zdjęcie? Daj
numer! Nawet
jak będziesz
chciał
doładować
kartę, musisz
dać swoje dane
(imię nazwisko).
Oczywiście
wszystko w
celach
"bezpieczeństwa",
ale po co
Facebookowi
twój numer?
Zastanów się
chwilę i
odpowiedz
sobie. Dla mnie
jest to
kompletnie
niepotrzebne. A
teraz odpowiem
wam, po co im

takie informacje.
Oczywiście
tylko po to, by
was śledzić,
podsłuchiwać
wasze rozmowy
(do czego
Google się
przyznało),
przeszukiwać
wasze kontakty,
czy patrzeć, co
aktualnie
czytacie lub
oglądacie, ale
po co im to? A
po to, by w
przyszłości
założyć
każdemu
teczkę, gdzie
będzie wszystko
o was pisało:
czy byliście
alkoholikami,
czy palicie
papierosy, czy
mieliście
problemy z
policją itd. Po
prostu
wszystko. I jak
będziecie
szukać pracy,
do wasz szef
sprawdzi sobie
waszą "teczkę" i
załóżmy, że
kiedyś często
chorowałeś,
więc może
Ciebie często
nie być i już nie
masz posady. 

Niestety jest już
prawie jak w
Chinach, gdzie
każdy człowiek
ma określoną
liczbę punktów i
każdy jest
„zaczipowany” i
jeśli zrobi coś
złego - już nie
może mieć
pracy.
Sprzeciwi się
władzy - blokują
mu wszystkie
kontakty i
konta. Będzie

zachęcał do
protestu - ląduje
w obozie na
kilka dobrych
lat. Póki co
czegoś takiego
jeszcze w
Polsce nie
mamy, ale
naprawdę
zabierzcie
dorosłemu
telefon na
tydzień, a
bardzo szybko
odczujecie
skutki, np. bez

telefonu nie
można już
nawet
sprawdzić
stanu konta, bo
żeby zalogować
się na konto,
muszą ci
wysłać SMS.
Większość
osób tego nie
zauważa, ale
pętla się coraz
bardziej zaciska
i radzę uważać,
bo pewnego
razu możesz

się obudzić w
więzieniu, bo
kiedyś
powiedziałeś
koledze
rozmawiając z
nim przez
telefon, że
ogólnie nie
lubisz władzy,
bo słabo
rządzi. 

Kuba Gromek

W tym artykule napiszę, dlaczego moim zdaniem za kilka lat nie będzie czegoś takiego jak prywatność.

Czy nadchodzi koniec prywatności?

Koniec prywatności? madartzgraphics/Pixabay
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Recenzja książki Agathy Christie 
,,I nie było już nikogo''

Jest to klasyka
kryminału i
jedna z
popularniejszych
książek tej
autorki. Akcja
dzieje się na
Wyspie
Żołnierzyków,
na którą
niespodziewanie
trafia dziesięć
osób. Ludzie
nigdy wcześniej
się nie spotkali.
Każdy z nich
ma inny wiek i
zajmuje się
czym innym, ale
łączy je jedna
rzecz. Wszyscy
popełnili jakąś
zbrodnię, lecz
wobec prawa
byli niewinni.
Na wyspie
znajdowała się
nowoczesna
willa z całym
wyposażeniem
domowym. Na
pierwszy rzut
oka dom
wydawał się
przytulny i
nikomu nie
przyszło do
głowy, że
mogłyby

wydarzyć się w
nim tak
dramatyczne
rzeczy.
Bohaterowie
odnajdują w
swoich
pokojach
oprawiony w
ramkę wierszyk
o dziesięciu
żołnierzykach i
ich śmierci. Już
pierwszego dnia
ginie jeden z
gości, lecz
mimo tego jego
śmierć nie
wzbudza
większych
podejrzeń.
Jednak przy
kolejnych
przypadkach
zgonu
bohaterowie nie
mają
wątpliwości, że
morderca
posługiwał się
motywem z
wierszyka. Cała
historia skłania
do przemyśleń
na temat tego,
kto jest
tajemniczym
zabójcą.

Naszym
zdaniem lektura
ta jest bardzo
wciągająca i
ciekawa. Z
każdym
rozdziałem
czytelnik zadaje
sobie coraz
więcej pytań na
temat tego,

jak rozwinie się
dalszy ciąg
akcji. Historia
każdego z
bohaterów jest
tak ciekawie
opisana, że
wchodzimy w
rolę jednego z
bohaterów i nie
chcemy, aby to

on padł ofiarą
następnego
morderstwa.
Zastanawiamy
się również, kto
będzie kolejny i
dlaczego. Po
przeczytaniu tej
lektury
doceniamy
również

wartość życia.
Według nas jest
to książka warta
przeczytania.

Emilia Łagun i
Monika Żołud
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